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  قْوالُ ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ أَ هايةمنطق ياُء نِ
  

    ﴿   ﴾  :  ٌةاوِياٌء خي ،  ةايي نِهفْكُوكَةٌ فا مهلةً  (قَوريةً قَصدلُ ممحذَٰلَا تا ههقطنا ، بِم

فيها ) أُتبِع (  ، يثْنٰى ) ‘   ’  - : تاليٱلممثَّلًا في  ر لَهابِمنطقٍ َءاخ قَد تحملُها ما بِمثْلِ
  :  ، إِن ٱلنطْق بِحركَة ما سبقَها بِقَولها يخفى  في نِهاية ٱلقَولِةً مقْروَء

۱(   ةزمه وند نم فلَالَ ‘ ا ’ٱَأللطْقِ خانُ بِنيٱِإلت اموينِ تنينِٱلتكَترطْقًا ،ا بِحن ه دنع 
    ، ‘ دا ’ بِحركَتنيِ ‘د  ’ طْق تنوِينِ ٱحلَرفنتمام ٱِإلتيانُ بِنطْقِ ٱحلَركَة ٱُألولَٰى منه ، كَما 

  .  ‘ دان ’ ، ذَٰلك ‘ ون ’

ةريقَص ةدم ناُء مٱلي لُهمحا أَنْ تثَّلَ مموت  لَمولُهمحا ،  تهلا بِقَوقَهبا سكَةُ مرح فاعضبِم ،
  . بِها ما سبقَها بِقَولها نونَ 

   ۲ (  ةزمه وند نم فةً ، ‘ا  ’ٱَأللريةً قَصداُء ٱملَفْكُوكَةُ ملُ ٱليمحأَنْ ت وجِبي كذَٰلو ،           
  في قراَءة ، كَماياُء ٱملَفْكُوكَةُ بِأَلف همزةُ ٱلوصلِ إِنْ تليةْ ٱلإِلَّا              

       ... سورة البقرة.  

  في قراَءة ذ ، رِ ، د ، زِ ، وِ  كَما)  من دون نقْطَتنيِ ( ٱلياُء من دون تثْبِيتتنيِ )  ۳  
  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  
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               ...سورة البقرة .  

 ﴿    ﴾  :   ٌفْكُوكَةةٌ ماوِياٌء خا يهلقَو ةايي نِهةًفريةً قَصدلُ ممحا  تم كَةربِح طْقٱلن إِن ،

  :  سبقَها بِقَولها يخفى 

  ةزمه وند نم فا ‘ا  ’ٱَأللكَم ر ، و ، د   اَءةري قف  
  

   من سورة ٱلبقَرة أَمثْلةٌ
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                             ...سورة البقرة .  

﴿    ﴾  :   ٌفْكُوكَةةٌ ماوِياٌء خا يهلقَو ةايي نِهٰى فرٱُألخةً وريا قَصمهٰدنيِ ، إِحتدلُ ممحت
  : طَوِيلَةً ، إِن ٱلنطْق بِحركَة ما سبقَها بِقَولها يخفى 

  ةزمه وند نم فةُ ، ، ٰذ ‘ا  ’ٱَأللريةُ ٱلقَصقِ ٱملَدطنمل كالكَم  ،  و   اَءةري قف قطنا مأَم

  ، ‘  ،  ،    ،     ’تتلَٰى بِأَحد مفردات ٱَأللف ٱَألصلُ  ٱلياُء فَذَٰلك َألنَّ ، ٱملَدة ٱلطَّوِيلَةُ
في ٱلقُرَءان  ٱملَورود رد ٱَأللفا فيها أُبدَء وِصلِ ، ومورِدهمزةُ ٱلو هى أَلف أَلَا أَلف ٱَألصلِ

  :َءايةُ  َۤءاية سورةُ ٱلفَاتحة ٱُألولَىفي ؛ ٱلكَرِميِ  

          .... سورة الفاحتة.  

   
ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  

              ...سورة البقرة .  

 ﴿       ﴾ :   اهلقَو ةايي نِهوطَةٌ فبرةٌ ماوِياٌء خٰذا ،  (يا ههقطنةً بِمريةً قَصدلُ ممحلَا ت

قٍ َءاخطنا بِملُهمحت ا قَدثْلِ مابِملَه ثَّلُ بِ ريٱملُمالٱلت :-  ’      ‘ (  ٰىثْني ، ) بِعا ) أُتهيف

  :مقْروًءةً ، إِن ٱلنطْق بِحركَة ما سبقَها بِقَولها يخفى 
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۱(   ةزمه وند نم فا  ’ٱَألل‘  اَءةري قا فمك  ، لُ   ، لَ ، سمحأَنْ ت وجِبي كذَٰلو ،

  .إِنْ تليةْ ٱلياُء ٱملَربوطَةُ بِأَلف همزةُ ٱلوصلِ إِلَّا صريةً ، ٱلياُء ٱملَربوطَةُ مدةً قَ

  في قراَءة ف ، ت ، ن ،  كَما)  من دون نقْطَتنيِ ( ٱلياُء من دون تثْبِيتتنيِ ) ۲
  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  
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                    ... سورة البقرة.  

  ﴿      ﴾  :  ًةريةً قَصدلُ ممحا ، تهلقَو ةايي نِهوطَةٌ فبرةٌ ماوِياٌء خا  يم كَةربِح طْقٱلن إِن ،
  :  سبقَها بِقَولها يخفى 
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  ةزمه وند نم فا ‘ا  ’ٱَأللكَم م ، س ، لَ ، ب   اَءةري قف   
  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  
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        ... سورة البقرة.  

 ﴿       ﴾  :   ٌةاوِياٌء خوطَةٌ يربٰى مرٱُألخةً وريا قَصمهٰدنيِ ، إِحتدلُ ممحا تهلقَو ةايي نِهف
  : طَوِيلَةً ، إِن ٱلنطْق بِحركَة ما سبقَها بِقَولها يخفى 

  ةزمه وند نم فا  ’ٱَألل‘     كٱلطَّوِيلَةُ فَذَٰل ةٱملَد قطنا مةُ ، أَمريةُ ٱلقَصقِ ٱملَدطنمل كٰذل ،

أَلَا أَلف ٱَألصلِ هى أَلف  ،  ،   ‘               ’بِأَحد مفردات ٱَأللف ٱَألصلُ   َألنها تتلَٰى 
َءاية سورةُ في ؛ في ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ   رد ٱَأللف ٱملَورودأُبدَء وِ، ومورِدا فيها  همزةُ ٱلوصلِ

 ةحلَىٱلفَاتٱُألوۤ  َُءاية:  

          .... سورة الفاحتة.  

  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م   

                                   

                               

                        ... سورة البقرة.  
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﴿      ﴾  :   ٰىثْنةً طَوِيلَةً ، يدلُ ممحا تهلقَو ةايي نِهوطَةٌ فبرةٌ ماوِياٌء خي ) بِعا ) أُتهيف
  :  مقْروًءةً ، إِن ٱلنطْق بِحركَة ما سبقَها بِقَولها يخفى 

وند ناُء منيِ  ٱليتثْبِيتنيِ ( تقْطَتن وند نا)  ما  كَمأَم ، ذ ، د ، ت ، ن ، ف اَءةري قف
أَلَا أَلف ،    ،       بِأَحد مفردات ٱَأللف ٱَألصلُ   منطق ٱملَدة ٱلطَّوِيلَةُ فَذَٰلك َألنها تتلَٰى 

 ؛ في ٱلقُرَءان ٱلكَرِميِ دَء وِرد ٱَأللف ٱملَورودٱلوصلِ ، ومورِدا فيها أُب ٱَألصلِ هى أَلف همزةُ
  :َءايةُ  ۤٱُألولَىَءاية سورةُ ٱلفَاتحة في 

          .... سورة الفاحتة.  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  

                                       

                                

                                 

                                

                              

   ... سورة البقرة.  

  ٱلكَرِميِو َءانالُ ٱلقُرةُ أَقْوايقِ نِهطناُء مي نم اتيٱلباق مم  ، فَهه كَّلَاتشم:   

 ﴿    ﴾  :     

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  
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     ...سورة البقرة .  

﴿     ﴾ :    

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  

       ...سورة البقرة .  

﴿    ﴾  :   

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  

             ...سورة البقرة .  

﴿   ﴾  :    

أَمثْلةٌ مةقَرٱلب ةورس ن  

            ...سورة البقرة .  

﴿    ﴾ :   

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  

          ...سورة البقرة .  

﴿     ﴾  :   
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ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م     

                                

                            

                                

                     ...سورة البقرة .  

  

﴿     ﴾   :   

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م     

                                   

                                               ...سورة البقرة .  

  ﴿    ﴾  :   

  ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م     

  

             ...سورة البقرة .  

  

      

﴿       ﴾  :   
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ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م     

             ...سورة البقرة .  

  

   

﴿     ﴾ :  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م     

                     ...رةسورة البق .  

  

﴿     ﴾  :  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م     

        ...سورة البقرة .  

﴿       ﴾  :   

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  

               ...سورة البقرة .  

  

  ﴿       ﴾  :    
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  ةٌ من سورة ٱلبقَرةأَمثْل

          ...سورة البقرة .  

  

﴿      ﴾  :  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  

      ...سورة البقرة .  

  

﴿      ﴾ :  

ةقَرٱلب ةورس نأَمثْلةٌ م  

                            

                          

              ...سورة البقرة .  
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